
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПРОГРАМА 

НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО “ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ” 

 ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”  

 

Цел на обучението: Да затвърди стандарта и гарантира качеството на бъдещите обучения по „Застъпничество и управление на проектен цикъл” 

Задачи: 

 Подобряване на уменията за водене на интерактивни обучения 

 Обмен на опит и идеи 

 Договаряне на стандарти и система за оценка на изпълнението 

 Формиране на увереност, тематична яснота и процесуална пластичност у подготвяните треньори по модула 

 

Начин на работа: Tренинг лаборатория – всеки от участниците ще направи демонстрация на мини-обучение (90 минути на човек), която след това ще 

бъде обсъдена, анализирана и оценена. Всяка сесия ще бъде заснемана на видео. При демонстрациите и първите обсъждания ще се работи в две 

паралелни малки групи. В края на всеки ден и последния ден от тренинга ще има пленарни обсъждания за ефективността на интерактивното обучение 

по модул 3 “Застъпничество и управление на проектен цикъл”. Пленарни дискусии за интеграция на добрите практики и постиженията в обучението. 

 

 

 

 

 

 



 

Ден 1 

17.00 – 18.30  Пристигане и настаняване 

18.30 – 19.00  Представяне на програмата, участниците, залите и материалите 

19.00     Вечеря 

Ден 2 

Време Работни сесии Методи / техники / подходи  

9.00 – 10.30 Въвеждаща сесия – запознаване, 

очаквания, правила  за групова работа, 

представяне на програмата на 

обучението 

 

 

Представяне на целта, задачите и програмата 

Загряване – споделяне и комплименти 

Изследване на очаквания и опасения 

Изработване и постигане на съгласие на правила за групова работа 

Преглед на материалите и техниката 

Преглед на критериите и индикаторите за оценка на симулациите 

Разработване на график за представяния 

10.30 – 11.00 Кафе пауза  

11.00 – 12.30 Самостоятелна подготовка по 

представянията   

Подобряване дизайн на презентации 

Уточняване микро-дизайн на упражнения 

Подготовка на работни материали 

Микро-консултации с водещите 

12.30 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.30 Първи презентации – работа в две 

паралелни групи  

Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

15.30 – 16.00 Кафе пауза  

16.00 – 17.00 Анализ и оценка на първите 

презентации – работа в паралелни малки 

групи 

 

Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с 

насоченост към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания 

модел 

17.00 – 17.30 Оценка на работата през деня 

 

1.Дискусия/с отразяване на флипчарт/ – преживявания, процес, съдържание  

2. 5 минути за саморефлексия (записки в „дневника им”) 

18.00 – 19.00 Обсъждане в аквариум Впечатления от деня, изводи и планове  

 

19.00 Вечеря  



 

Ден 3 

Време Работни сесии Методи / техники / подходи 

9.00 – 10.30 Втори симулации/презентации Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

10.30 – 11.00 Кафе пауза  

11.00 – 12.30 Оценка на вторите симулации Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с 

насоченост към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания 

модел 

12.30 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.30 Трети презентации – работа в две 

паралелни групи  

Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

15.30 – 16.00 Кафе пауза  

16.00 – 17.00 Анализ и оценка на третите презентации 

– работа в паралелни малки групи 

 

Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с 

насоченост към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания 

модел 

17.00 – 17.30 Оценка на работата през деня 

 

1.Дискусия/с отразяване на флипчарт/ – преживявания, процес, съдържание  

2. 5 минути за саморефлексия (записки в „дневника им”) 

 

18.00 – 19.00 Обсъждане в аквариум Впечатления от деня, изводи и планове  

 

19.00 Вечеря  

 

 

 

 

 

 

 



Ден 4 

Време Работни сесии Методи / техники / подходи 

9.00 – 10.30 Четвърти симулации Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

10.30 – 11.00 Кафе пауза  

11.00 – 12.30 Оценка на четвъртите 

симулации 

Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с насоченост 

към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания модел 

12.30 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.30 Пети презентации – работа в 

две паралелни групи  

Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

15.30 – 16.00 Кафе пауза  

16.00 – 17.00 Анализ и оценка на петите 

презентации – работа в 

паралелни малки групи 

Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с насоченост 

към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания модел 

17.00 – 17.30 Оценка на работата през деня 

 

1.Дискусия /с отразяване на флипчарт/ – преживявания, процес, съдържание  

2. 5 минути за саморефлексия  

18.00 – 19.00 Обсъждане в аквариум Впечатления от деня, изводи и планове  

19.00 Вечеря  

 

Ден 5 

Време Работни сесии Методи / техники / подходи 

9.00 – 10.30 Шести симулации Презентация, упражнение и оценка 

Цялата сесия се заснема на видео. 

10.30 – 11.00 Кафе пауза  

11.00 – 12.30 Оценка на шестите симулации Подаване на структурирана обратна връзка – по предварително зададените критерии с насоченост 

към открояване на самостоятелните постижения и оптимизация на избрания модел 

12.30 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.30 Стандарти за изпълнение и 

оценка  

Обсъждане в пленарна група. Интеграция на опита и постиженията на обучението. 

15.30 – 16.00 Кафе пауза  

16.00 – 17.00 Оценка на семинара 

 

Преглед на очакванията, споделяне на впечатления, попълване на въпросник 

 


